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qualificat, si es basa en sistemes de tecnologies de
registre distribuït, els prestadors han de fer servir
exclusivament xarxes formades de nodes qualificats.”

Disposició addicional. Remissions a la Llei

Totes les referències fetes a la Llei 35/2014, del 27 de
novembre, de serveis de confiança electrònica s’han
d’entendre fetes a la Llei 35/2014, del 27 de
novembre, de certificació i confiança electrònica.

Disposició final primera. Modificació de
l’article 2 de la Llei 20/2014, del 16 d’octubre,
reguladora de la contractació electrònica i dels
operadors que desenvolupen la seva activitat
econòmica en un espai digital
Es modifica l’article 2 de la Llei 20/2014, del 16
d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i
dels operadors que desenvolupen la seva activitat
econòmica en un espai digital, numerant el primer
paràgraf amb el número 1, i incorporant la següent
definició:

“j) Un contracte legal intel·ligent és un script o
protocol computacional, codi o algorisme, escrit en
llenguatge de programació, on els termes del
contracte representen un acord de voluntats entre
diferents parts amb plena capacitat d’obrar dins d’una
mateixa xarxa i en relació amb una causa subjacent
que l’empara, i que permet articular, verificar,
executar, fer complir o controlar el compliment de les
seves instruccions, accions o dades, de forma
automatitzada o automatitzable, mitjançant un
protocol de llibre registre distribuït descentralitzat o
com a part d’una aplicació que s’executa en un llibre
registre distribuït.”

Disposició final segona. Modificació de
l’article 2 de la Llei 20/2014, del 16 d’octubre,
reguladora de la contractació electrònica i dels
operadors que desenvolupen la seva activitat
econòmica en un espai digital

Es modifica l’article 2 de la Llei 20/2014, del 16
d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i
dels operadors que desenvolupen la seva activitat
econòmica en un espai digital, afegint un apartat 2,
amb el següent contingut:
“2. Són aplicables, als efectes d’aquesta Llei, les
definicions contingudes a la legislació en matèria de
certificació i confiança electrònica.”

Disposició final tercera. Text consolidat

S’encomana al Govern que en el termini de sis mesos
des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, elabori i
proposi el text consolidat de la Llei 35/2014, del 27 de
novembre, de serveis de confiança electrònica, en els

termes de l’article 116 del Reglament del Consell
General de data 7 de febrer del 2019.

Disposició final quarta. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
En els termes precedents es formula l’informe de la
Comissió Legislativa d’Economia que, d’acord amb
l’article 100.1 del Reglament del Consell General, es
tramet a la Síndica General, als efectes escaients.
Marc Magallon Font
Vicepresident de la Comissió Legislativa d’Economia
Mònica Bonell Tuset
Presidenta de la Comissió Legislativa d’Economia

2.2 Proposicions de llei
Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar el criteri del Govern relatiu a la Proposició
de llei de modificació de la Llei 11/2008, del 12 de
juny, de fundacions.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 20 d’abril del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Criteri del Govern relatiu a la
Proposició de llei de modificació de la
Llei 11/2008, del 12 de juny, de
fundacions
El Govern ha examinat la Proposició de llei de
modificació de la Llei 11/2008, del 12 de juny, de
fundacions, presentada pels Srs. Carles Enseñat Reig,
president del Grup Parlamentari Demòcrata; Ferran
Cosa Marimon, president del Grup Parlamentari
Liberal, i Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells,
president del Grup Parlamentari Ciutadans
Compromesos, d’acord amb el que disposa l’article
103.2 del Reglament del Consell General, i manifesta
el seu criteri sobre la Proposició de llei esmentada
basant-se en les següents:
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Consideracions

La iniciativa legislativa proposada, segons consta en
l’exposició de motius, té com a finalitat l’adaptació de
certs preceptes de la Llei 11/2008, una vegada han
transcorregut prop de tretze anys d’ençà de l’aprovació.
En aquest sentit, s’estableix la possibilitat que les
fundacions
puguin
desenvolupar
activitats
econòmiques, sempre que estiguin relacionades amb els
fins fundacionals o siguin complementàries o accessòries
d’aquests fins, i es permet que certs membres del
patronat puguin ser de nacionalitat estrangera, per
donar així continuïtat a l’obertura econòmica, entre
altres aspectes que han de permetre una gestió més
eficient i diligent de les fundacions.
La Proposició de llei que se sotmet al criteri del Govern
modifica els articles 11, 12, 13, 22, 25, 27, 31 i 33 de la
Llei 11/2008 i hi addiciona un nou article 6 bis.
La Llei de fundacions vigent va néixer amb l’objectiu de
donar resposta a la demanda social d’una regulació de les
fundacions privades d’interès públic o social, i el Govern
entén que ha complert amb l’objectiu inicialment
previst, ja que ha permès establir el marc jurídic adequat
per a aquestes entitats. No obstant això, havent
transcorregut prop de tretze anys des de l’entrada en
vigor de la Llei, és un bon moment per analitzar si hi ha
aspectes que poden ser millorats i actualitzats tenint en
compte la realitat actual. Cal, per exemple, referir-se al
procés d’obertura econòmica que s’ha anat duent a
terme els darrers anys i traslladar també a l’àmbit de les
fundacions els elements que s’han anat incorporant a
altres àmbits del nostre ordenament jurídic.
La Proposició de llei incorpora un nou article 6 bis per tal
de preveure que les fundacions puguin desenvolupar
activitats econòmiques. El Govern entén que es tracta
d’una nova previsió molt encertada, ja que les
fundacions tindran altres fonts d’ingressos diferents de
les rendes obtingudes del seu patrimoni, i en definitiva
aquest fet beneficia que es puguin acomplir de la millor
manera possible els fins fundacionals. Per tant, amb
aquest nou concepte es passa, com ja es preveu en altres
països, d’un concepte de fundació entès com una massa
de béns immòbils i estàtics a un nou concepte de
fundació molt més dinàmic que inclou la possibilitat de
desenvolupar una activitat econòmica, sempre que el
seu objecte estigui relacionat amb les finalitats
fundacionals. Per tant, el seu patrimoni es configura com
un patrimoni en moviment amb la capacitat d’adaptarse als canvis que es puguin anar produint en l’economia.
Així mateix, cal esmentar que en coherència amb
aquesta possibilitat de desenvolupar activitats
econòmiques per part de la fundació, la Proposició de llei
afegeix un apartat 7 a l’article 22 de la Llei per tal
d’establir que la comptabilitat de les fundacions que
portin a terme aquestes activitats s’haurà d’ajustar al que
està previst en la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la
comptabilitat dels empresaris, amb l’obligació

19

d’incorporar informació detallada en un apartat específic
de la memòria en què s’indiquin els elements
patrimonials afectats a l’activitat econòmica.
Un altre aspecte destacat que incorpora la Proposició de
llei és la modificació de l’apartat 3 de l’article 12, per
permetre que algunes persones físiques membres del
patronat i les persones designades per representar una
persona jurídica puguin ser estrangeres no residents
legalment al Principat. Aquest article és totalment
coherent amb la política d’obertura econòmica que ha
anat implantant el Govern en els darrers anys, i entre
altres efectes permetrà que les fundacions puguin
incorporar, si així ho desitgen, patrons estrangers no
residents legalment al Principat d’Andorra que aportin
valor afegit a l’òrgan rector de la fundació.
Cal posar en relleu també que la Proposició de llei modifica
l’article 13, en el sentit de permetre la delegació de vot per
part dels patrons, amb algunes excepcions, perquè
determinats actes, per la seva naturalesa i transcendència
en la vida de la fundació, no han de ser delegables. Aquesta
modificació aporta flexibilitat al patronat de la fundació,
però sense perdre de vista que és necessari que
determinades decisions es continuïn prenent personalment
i sense possibilitat d’ésser delegades.
La Proposició de llei modifica l’article 25, per tal de
precisar i desenvolupar el concepte d’ingressos nets
anuals i el de despeses d’administració, per facilitar
l’aplicació de la Llei. Així mateix, es modifica el
percentatge màxim dels ingressos generats durant
l’exercici que es poden destinar a despeses
d’administració, el qual se situa en un 20%.
Una altre dels canvis que s’han de destacar és la
modificació de l’article 27 de la Llei 11/2008, en relació
amb la modificació de les condicions perquè les
fundacions hagin de sotmetre els seus comptes anuals a
una auditoria externa, i concretament s’actualitzen els
imports en relació amb l’actiu comptable i amb el volum
anual d’ingressos ordinaris de la fundació, adaptant-los a
la realitat actual i a la tipologia de fundacions que hi ha
al Principat.
Finalment, cal referir-se a la modificació de l’article 31
de la Llei 11/2008, que regula la liquidació de les
fundacions, per tal de precisar determinats aspectes que
s’han de tenir en compte en el moment de la liquidació
de la fundació, amb l’objectiu de facilitar-la i que es faci
amb les màximes garanties.
En conclusió, la Proposició de llei analitzada respon a la
necessitat d’adaptar certs preceptes de la Llei 11/2008,
del 12 de juny, de fundacions, introduint-hi
modificacions per tal d’actualitzar i adequar la matèria
regulada. Per aquest motiu, el criteri del Govern en
relació amb la Proposició de llei de modificació de la Llei
11/2008, del 12 de juny, de fundacions és favorable.
Andorra la Vella, 12 d’abril del 2021

